
REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR 

DE LA BANDA DE MÚSICA DE 

L’AGRUPACIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA DEL GRAU 

 

 

INTRODUCCIÓ 

Este reglament pretén ser un compendi de totes aquelles normes establides i acceptades pels músics i 

músiques per a facilitar el bon funcionament de l’activitat musicoeducativa de la Societat, fer més 

participativa la gestió i propiciar un clima de cordialitat i camaraderia entre tots els seus components.  

 

DEL DIRECTOR O DIRECTORA 

Article 1 

Dirigix la banda en assajos, concerts i actes de carrer que així ho requerisquen.  

Article 2 

Designa les obres, pasdobles o marxes per a assajos, cercaviles, concerts i certàmens amb 

l’assessorament de la Comissió de Banda. 

Article 3 

Col·labora amb el cap o la cap d’estudis i l’assessora en els temes relacionats amb l’escola d’educands 

que afecten les necessitats de les agrupacions. 

Article 4  

Col·labora amb la Comissió de Banda en la confecció del calendari d’assajos i concerts, el complix i el fa 

complir. 

Article 5  

Ha de comunicar a la Comissió de Banda tots els problemes que sorgisquen i es reunix amb la Junta 

Directiva a petició pròpia o de la Junta. 

Article 6 

En la seua absència ha d’elegir qui exercisca les funcions de director o directora en els actes de carrer. 

Article 7  

Assigna el paper que ha d’interpretar cada músic i música en concerts i actes de carrer i decidix la 

plantilla per a cada actuació. 

Article 8 

Decidix les noves incorporacions a la banda titular tenint en compte les recomanacions dels professors 

i professores. 

 

 



DELS EDUCANDS I EDUCANDES 

Article 9  

A efectes d’este reglament tenen la consideració d’educands i educandes els i les membres de la 

banda juvenil. 

Article 10  

Tot el que afecta les normes de funcionament i accés a la banda juvenil es regix pel Projecte d’escola. 

 

DELS MÚSICS I MÚSIQUES 

Article 11 

Es designen així les persones sòcies o els seus fills i filles que, tant si reben classes de música com si no, 

estiguen integrades en la banda titular. 

Article 12  

El músics i les músiques de la banda, pel fet ser-ho, tenen l’obligació d’acudir als assajos i les 

actuacions. En cas de força major, han de comunicar la no-assistència al director o directora i al 

delegat o delegada de banda amb antelació suficient. 

Article 13  

Les reiterades absències no justificades a assajos, actuacions o concerts s’entenen com a desmotivació 

o desinterés cap a la banda. Tant el director o directora com el delegat o delegada de banda s’han 

d’encarregar de portar un control d’assistència (el director o directora, dels assajos i concerts; la 

delegada o delegat, dels actes de carrer i d’altres). En cas necessari, el director/a i el delegat/ada, 

juntament amb la Comissió de Banda, han de prendre les mesures oportunes, però sempre amb el 

suport de la Junta Directiva. 

Article 14  

Han de guardar la formació i el comportament deguts en assajos, actes públics i privats en què 

intervinga la banda.  

Article 15  

S’han d’abstindre de tocar instruments i papers que no se’ls haja assignat durant el desenvolupament 

d’una actuació o assaig, llevat que així ho decidisca el director o directora.  

Article 16  

Cap músic, música o grup de músics i músiques poden actuar pel seu compte en nom de la banda 

sense el permís i coneixement previ de la Junta Directiva. En cas contrari, la Junta Directiva pot 

prendre les mesures oportunes. En el cas que només es necessite material, se n’ha de demanar al 

delegat o delegada de banda.  

Article 17  

Tenen l’obligació de cuidar i respectar les instal·lacions, els materials i el mobiliari de la Societat, i fer-

ne un ús correcte.  

 



Article 18  

Han de conservar amb la deguda cura i en perfecte estat de neteja i conservació els instruments i el 

material assignats al seu càrrec, així com les particel·les utilitzades en assajos, concerts i actes de 

carrer, i són responsables del deteriorament d’estos per un mal ús.  

 

Article 19 

Queda al seu servei la relació de peces de l’uniforme complet, tant d’estiu com d’hivern, i se’ls ha 

d’informar de les peces que han de vestir, en perfecte estat, en cada actuació.  

Article 20  

Quan es requerisca algun component de la banda per a col·laborar en concerts, certàmens, etc. amb 

altres agrupacions musicals, podrà assistir-hi a títol personal, sempre que no interferisca en les 

activitats de la banda. Si l’instrument al seu càrrec és propietat de la banda, ho ha de comunicar al 

director o directora i al delegat o delegada. 

Article 21  

L’abanderat o l’abanderada es considera un músic i té els mateixos drets i obligacions, excepte pel que 

fa a les classes (quan no siga educand o educanda) i els assajos. 

Article 22 

Els músics i les músiques tenen dret a rebre una educació digna conforme als principis d’una adequada 

pedagogia musical i a contribuir a perfeccionar-se. Tenen l’obligació de participar en tots els actes que 

realitze o programe la banda. 

Article 23  

Tots el músics i músiques de la banda titular són socis i sòcies de la Societat Musical i, per tant, 

adquirixen els compromisos que això comporta segons els estatuts d’esta.  

 

DEL DELEGAT/ADA DE BANDA O AJUSTADOR/A 

Article 24 

El delegat o delegada de banda és un músic o una música que, com a membre de la Junta Directiva, 

coordina la Comissió de Banda i fa de portaveu davant la Banda, el director/a i la resta de la Junta 

Directiva.  

Article 25  

S’encarrega de controlar l’assistència dels músics i músiques a les diferents actuacions de carrer de la 

banda i comunicar les faltes, així com les necessitats de contractació per a estos actes, a la Junta 

Directiva. 

Article 26  

S’encarrega d’organitzar i condicionar el local de concerts i ha de comptar amb la col·laboració de la 

Junta Directiva, així com dels músics i músiques a qui s’encomane cada esdeveniment. 

 

 



Article 27  

Segons les necessitats, el delegat o delegada de Banda pot demanar als músics i músiques que hi 

col·laboren per a desenvolupar les seues funcions. 

Article 28  

Ha de mantindre actualitzat un fitxer de les dades personals dels músics, així com de l’instrumental de 

la Societat o propi que utilitzen. 

 

DE LA COMISSIÓ DE BANDA 

Article 29  

Està formada pel director o directora, el delegat o delegada i entre 6 i 8 músics i músiques, entre els 

quals han d’estar representades totes les famílies instrumentals de la banda, així com les diferents 

generacions de l’agrupació.  

Ser membre de la Comissió de Banda és un càrrec voluntari i rotatiu. 

Article 30 

Les funcions de la Comissió de Banda són: 

1. Col·laborar amb el delegat o delegada de banda en l’exercici de les seues funcions. 

2. Anualment, elaborar i presentar a la Junta Directiva una programació d’actuacions, un repertori 

d’obres, així com una relació de necessitats de material (partitures, instrumental...). 

3. Mediar i ser la portaveu dels músics i músiques davant la Junta Directiva. 

4. Mediar i ser la portaveu dels músic i músiques davant el director o directora. 

5. Proposar a la Junta Directiva les sancions per incomplir el reglament. 

6. Modificar el reglament a petició de la Junta Directiva i/o l’assemblea de músics i músiques. 

 

DELS ASSAJOS 

Article 31  

Són d’especial importància per al progrés musical de la banda. Per este motiu i per respecte als 

companys i companyes, es considera important i necessari assistir-hi i complir els articles següents. 

Article 32  

S’han de respectar els horaris fixats, que poden ser modificats pel director o directora si es considera 

necessari.  

Article 33  

S’ha de procurar mantindre el màxim silenci, respecte i atenció, i posar especial interés en la 

puntualitat.  

Article 34 

Cap músic ni música podrà tocar en els concerts si no ha assistit a un nombre mínim d’assajos. A este 

respecte és d’aplicació l’article 7 d’este reglament. 

 



DISPOSICIONS FINALS 

Primera 

Este reglament només el pot ampliar o modificar la Junta Directiva, després que l’assemblea de músics 

i músiques n’aprove la proposta. 

Segona  

La Comissió de Banda ha de decidir en els casos d’incompliment del reglament i ho ha de posar en 

coneixement de la Junta Directiva, que prendrà les mesures pertinents. 

 

València, juliol de 2008 


